
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 
   Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

praha.skauting.cz 

 

 

 

Zápis z jednání krajské rady dne 7. 1. 2019 

1/4 

Zápis z jednání krajské rady dne 6. 5. 2019  

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–20:00 

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat): 

Lukáš Pechoušek – Napo (místopředseda), Škvorová Klára – Kl (místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený člen), 

František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (volený člen), 

David Černý (volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), Dočekal Jan – Lupen (volený člen), Jan Petera – Slimák 

(Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), 

Fejková Kristina (Praha 8), Petřík Tomáš – Fido (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté:  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Anežka Marková 

termín příští rady: 6. 5. 2019 

Obsah 
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Úkoly: 

[4] Kdo bude mít návrh na prostory pro krajský sněm, nechť pošle e-mail na kancelář. Hledáme sál pro 100 až 200 lidí 

na 26. 1. 2020. 

[4] Zájemci o podílení se na organizaci krajského sněmu, nechť se hlásí Moulinovi. 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Rumpál se optal, jak se vyvíjí dotazování k čestným létům. VT je vede v patrnosti, ale zatím nezná odpověď. 

 

2. Zástupce kraje v náčelnictvu 

Na červnové zasedání měla jet Mája, ale opět nemůže. Lupenovi vyhovuje, pokud na zasedání pojede v červnu Juan, 
sám plánuje obnovit svoji činnost v září. 
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Usnesení 2019-19: 

Krajská rada jmenuje Petra Brabce – Juana jako zástupce na zasedání náčelnictva konané od 31. 5. 2019 do 2. 6. 2019. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Usnesení 2019-20: 

Krajská rada jmenuje Jana Dočkala – Lupena jako zástupce na zasedání následující náčelnictva od 3. 6. 2019. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

3. Nástupnictví 

15. 5. 2019 od 18:00 proběhne na ústředí ve velké zasedačce Setkání o budoucnosti kraje. Proběhne diskuse 

o budoucnosti kraje a bude představena agenda pražské rady potenciálním zájemcům. Odpoví se otázky, co pro nás 
představuje kraj, jak by se měl dále směřovat a jak bude probíhat nástupnictví v nižších jednotkách. 

 

Z diskuse: 

• Lupen se optal, zda je úkol lidu nebo VT najít nástupce. Napo mu na to odpověděl, že VT vnímá jako svůj úkol 
najít si vhodné nástupce, podle toho také koná, ale nebrání se iniciativě odjinud. 

• Fido řekl, že na Praze 9 se snaží motivovat lidi, aby šli do vedení kraje, dokonce mají člověka, který o tom 

uvažuje. 

• Juan pravil, že se domnívá, že by bylo vhodné, aby nová rada navazovala na starou radu. Kl to tak nepřipadá, 
protože současná rada počítá s tím, že bude v začátcích nápomocná staré radě. 

• Slimák na Praze 2 žádnou iniciativu nevidí, myslí, že okres má svých problémů dost a že kraj je až další stupeň. 

Prahy 3, 5 a 8 to vidí podobně. Také se Slimák optal, zda se ví, kdo by na setkání přišel. VT nemá žádnou odezvu 

a doufá, že někdo přijde. 
 

4. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Zbyněk už doplnil konkrétní rozpočet, šel jen e-mailem a projekt s opraveným rozpočtem bude poslán se zápisem. 

V rozpočtu jsou rezervy a nepředpokládá se úplné vyčerpání přidělených peněz. 

 

Přípravy akce probíhají hladce, stanoviště jsou připravená, avšak stále se hledají lidé. Až na jedno středisko jsou nalezeni 

vedoucí stanovišť. Znovu v terénu ověřen signál pro mobilní aplikaci. Budou poslány informační e-maily vedoucím 

postupových hlídek, aby řekli, zda dorazí nebo se účasti zříkají. Před závodem se uskuteční ještě jedna PRJ, na které se 

dozvíme finální informace. 

 

Usnesení 2019-21: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt krajského kola Svojsíkova závodu s dovětkem o navýšení přidělených peněz 

o 2 000 Kč na 24 000 Kč. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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5. Krajský sněm 

Byla navržena kvóta 100 započatých členů na jednoho delegáta na krajský sněm za středisko. Při této kvótě bude 100 

delegátů ze středisek a pouze 14 středisek bude mít jen jednoho delegáta. Žádný alternativní návrh předložen nebyl.  

 

Moulin již založil sněm ve skautISu. Aktivně probíhá hledání vhodných prostor. V NTK by to bylo za 40000 s možnou 

slevou a Kl má kontakty na pronájem posluchárny na FELu, kam se jdou podívat v pondělí 13. 5. Moulin hledá zájemce 

o organizaci sněmu na místě. Kdo by měl zájem, nechť se hlásí, práce bude dost. Napo vybídl k tomu, aby byli schvalováni 

náhradníci za delegáty, aby sněm byl usnášení schopen. 

 

Usnesení 2019-22: 

Krajská rada schvaluje kvótu pro počet delegátů na krajský sněm 1 delegát na každých 100 započatých členů jednotky. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

  

Úkol: 

• Kdo bude mít návrh na prostory, nechť pošle e-mail na kancelář. Hledáme sál pro 100 až 200 lidí na 26. 1. 2020. 

• Zájemci o podílení se na organizaci krajského sněmu nechť se hlásí Moulinovi. 

 

6. Projekt Fonticulus Maděra 

Rumpál podotkl, že by Tom Kozel neměl správně mít vůdcovskou zkoušku, protože mu byla udělena až 4 roky po, začátku 

kurzu. 

Tým předložil projekt, doplněný o zásadní informace. Napa zarazilo, že byl schválen hospodář, který nebude přítomen 

na letním běhu, protože tento model se v minulých letech neosvědčil. Bobr si zvolil pokladníka akce, sestavil rozpočet 

akce bude dělat vyúčtování, přímo na akci se o pokladnu bude starat Marťan (zástupce vedoucího kurzu) a na poslední 

den kurzu Bobr přijede a pokladnu převezme. Následně proběhla diskuse o tom, že tým patrně není dostatečně 

kvalifikovaný, nicméně Slimák podotkl, že jako pořadatel jej z tohoto hlediska posuzovat nemusíme a z našeho pohledu 

je vše v pořádku 

 

Usnesení 2019-23: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt Fonticulus Maděra 2019. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

7. Kolečko z okresů a KD 

KD – novinky žádné 

Praha 10 – Rumpál se nevyzná v zálohách dotací (peníze byly podle loňska a lidé podle letoška), bere to jako zálohu, 
ale dá si na zvláštní pozor, aby finální přidělená částka byla správná. Další rada bude 22. 5. v Opletalce (přijdou se 

podívat Bobr a Juan) 
Praha 9 – O víkendu proběhne okresní SZ, nemají kuchaře a organizátor je zoufalý – zatím mají jen jednu maminku na 

výpomoc. Kl poradila ať napíšou na info@praha.skauting.cz, Rumpál ať zkusí školní jídelnu. 
Praha 8 – O víkendu proběhne okresní kolo SZ a nic jiného neřeší. 

Praha 6 – proběhl okresní SZ, hodnotil se průběh, a zbytek Bobr zapomněl 

Praha 5 – Proběhl 1. 5. SZ, v dubnu poslední víkend okresního čekatelského kurzu, čeká je zkouškový den, hledají 
termín pro grilování. Proběhla velká pracovní okresní spontánní zemědělská akce. 

Praha 4 – Proběhl okresní rádcovský kurz a okresní SZ. 
Praha 3 – Počasí na SZ měli pěkné. 
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8. Různé 

Příští rada se koná v areálu Na Křížku od 18:00, hosté z okresních rad jsou zváni od 19:00. Pokud by je 

zajímala i rada, mohou přijít dříve. 

 

Grantová politika MHMP: 

Jsou schváleny obecné granty pro tento rok, proběhlo to velmi rychle, podle předběžných výsledků během 3 dnů, rozdělili 

dost peněz, vyřadili 3 skautské projekty.  Současná komise obsahuje několik skautů, radní pro tuto oblast je také skaut, 

tedy by nám s podmínkami pro příští rok mohly vyjít vstříc a vyslyšet některé z našich návrhů. 

 

Zrušený památník před strašnickým krematoriem: 

Lazebník se zeptal, zda by měla PRJ zájem se jakkoli angažovat při obnově zrušeného památníku skautů, pro který již 

nalezli přijatelné místo na Olšanských hřbitovech. Zatím je vše ve fázi příprav. Z diskuse vyplynulo, že je zájem o další 

informace. 

 

Vyznamenání: 

Jan Sakař – zatoulalo se mezi navrhovatelem a medailovou komisí, ale medailová komise již neměla žádné připomínky. 

Z Prahy 8 Marina Kalinová ve středisku 24 Sever vedla hodně dlouho, v poslední době smečku, Zuzana Dobešová 
dlouholetá hospodářka obvodu, Lucie Šmejkalová vedoucí střediska. Slimák podotlkl, že by měly být aktualizované 

formuláře s novým názvem organizace. 
 

Usnesení 2019-24: 

Krajská rada schvaluje vyznamenání medaile díků pro Jana Sakaře, Marinu Kalinovou, Lucii Šmejkalovou a Zuzanu 

Dobešovou. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Zapsala: Anežka Marková           Schválil: Lukáš Pechoušek 


